
DI HOC HUE CONG HOA XA ff01 CHU NGHiA V1T NAM 
TRUOG DAd HQC Y DU'Q'C Dôc 1p - Tiy do - Hnh phiIc 

CHUAN DAU RA CONG BO CONG KHAI 
(Ban hành kêni theo Quyi d.inh sO: 675a /QD-DHYD ngày 30 tháng 03 nãrn 2020 cl/a 

Hiçu tru'&ng Tru'àng Dgi hQc Y duic, Dai hQc hue,) 

A. THÔNG TIN CHUNG 
1. Ten chuong trinh dào tao  (Ting Vit): DuQc hQc 

2. Ten chuong trInh dâo tao  (Ting Anh): Major in Pharmacy 
3 Trinh d dào tao:  Dai hoc 

4. Ma ngành dào tao:  7720201 

5. Di tLrQng tuyn sinh: ThI sinh dà dir thi xong k' thi THPT quc gia: Co kt qua 
thi và giày chüng nhn tot nghip (hoäc tiran.g duung) 

6. Thi gian dào tao:  5 närn 

7. Loii bIrth dào tao:  Chmnh quy t.p trung 

8. S tIn chi yêu c.0 ti thiu: 154 (chrra tInh GDTC, GDQP, NNKC) 

B. MI,)C TIEU vA CHUAN DAU RA CHUONG TRINH DAO TAO 
1. Miic tiêu chung 

Dào tao  Duc si trInh d dai  h9c là dào tao  nh&ng ngithi CO dao  düc t6t, có kin 
thc khoa hQc co bàn và y ducic hQc co s, kiên thüc và k näng chuyên mon ca bàn dê 
tir v&n si:r diing thuôc hcip 1r, an toàn, hiu qua; âé san xuât, quãn 1 và cung frng thuôc 
t6t; cO khâ näng nghiên curu khoa hQc và tij hoc nâng cao trInh do chuyên môn, gop phân 
dáp img nhu câu chäm sóc, bão v và nãng cao süc khOe nhân dan. 

2. Muc tiêu cu th 

Sau khi hoàn thành khóa hQc, sinh viên tht nghip có ki&i thüc, k näng và nãng 
hrc Ph chi và trách nhiêm: 

• Kin thüc: Phãi có khã nãng üng dirng kin thiirc v khoa hQc ca bàn, y ducc hc 
cci si và kiên thirc chuyên ngành Duçic lam ca sâ l luân dé nhãn biét, giãi thIch, 
giãi quyêt van dê trong linh we Ducic theo dñng chü tnxcYng, chmnh sách cilia Dãng 
va Nhà nuâc trong cong tác chäm sóc, bão v và nãng cao sue khOe nhân dan. 

• K19 näng: Phài có k9 näng thrrc hiên các hoat dông lien quan dn chit xu.t, kim 
nghiêm, thiêt ke, tong hap và bào ché thuôc, nguyen lieu lam thuôc; tham gia giãi 
quyét các nhu câu ye sir dmg thuOc cilia cong  dông mt each an toàn, kjp thin, 
hap ly va hiêu qua dua vao bang chirng khoa hoc va phu hap vrn diêu kien thuc 
tê; k näng Ph van silr diring thuôc và giao tiêp hiu qua vii bnh n.hân, can b y 
te và cOng dông. 

• Nang 1irc tu chit và trách nhim: Phãi có tác phong hãnh ngh chuyën nghiêp 
theo nhulng chuân mirc dao dt'rc, pháp J và ton trong các giá trj van hóa da dang. 
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II. ChuAn du ra chu'o'ng trmnh dão to và trIiih d rläng liyc yêu cIu 
a) Kin thüc 

- Kin thirc ehung trong toàn Dai  h9c Hu 
+ Kin thüc v giáo diic chinh lii:  Hiu và vn dpng duqc kin thüc v th gici 

quan, phucing pháp luãn cila chü nghia Mác-Lênin, Kinh tê chInh tn Mác-Lênm, chü 
nghia x hi khoa hQc, liz t1rông Ho ChI Minh và ljch si Dâng Cong  san Vit Nam vào 
cuOc song vã nghe nghip. 

+ Kin thüc v Qu6e phàng — An ninh: có chirng clii Giáo diic Qu& phông-An ninh; 
vn diing ducrc các kiên thüc quôc phông-an ninh, dáp frng yêu câu xây dung vâ bão v T 
quôc. 

+ Kiên thüc v iáo due th chat: Co ehirng chi Giáo dic th cht, có sic khOe dáp 
frng yêu câu cüa nghê nghiêp. 

+ Ngoti ng: Dat  trinh do ngoai ng Mi thiu bc 3/6 hoc tuang duong theo Khung 
nAng hrc ngoi ngit ci1a Vit Nam và theo Quyêt dinh so 333/QD-DHH ngày 21 tháng 3 
nãm 2019 cüa Giám dOe D?i  hQc Hue ye vic ban hành Quy dnh cong nhn diem tu0ng 
duxng giüa các chüng chi ngoai ngtt quôc té và các dip d ngoai ngü không chuyên trong 
các chucmg trInh dào tao di hQc chinh quy t?i  các dn vj dào tao  thuc Dai h9c Hue. 

+ Kin thiic v Cong nghé thông tin: Dat tnInh d cong ngh thông tin ca ban theo 
ehuãn kT näng si'r dimg cOng ngh thông tin quy djnh tai  Thông liz sO 03/2014/TT-
BTTTT cüa B truâng B Thông tin và Truyên thông. 

- Kin thüc chung theo linh virc, dn v dào tao 
+ Kin thüc v thng ke, tin h9c. 

+ Kin thüc v v.t l, hóa hoc. 
+ Kin thirc v sinh hoc. 
+ Kin thüc v ting anh chuyên ngành. 
+ Kin thiIrc v Tam l y hçc, Truyn thông và giáo dic sue khóe — Dan s hoc. 

- Kin thüc chung cho nhóm ngành 

+ Kin thüe v y hQc c sâ. 

+ Kin thic v y t cOng cong. 
+ Kin thurc v bnh hQc. 

+ Kin thirc v hóa hüu cci, hóa phãn tIch. 

+ .Kin thirc v thuc vtt thrçic, doe chit hçc. 
- Kin thirc ngành/ chuyên ngành và b trçi 

+ Kin thüc v các loai hInh van ban quy pham pháp luât tai  Viêt Nam Va nôi dung 
cüa mt s quy dinh pháp luât chuyên ngành Ducyc, các chInh sách lien quan den phát 
trin ngành ducic, cong tác Dt.rçic cOng dong. 

+ Kin thüc v quãn 1' cung rng thuc và các v.ii d lien quan dn linh vi,ic Kinh 
t Duçic. 

+ Kin thüc v thành phn hóa hoc chInh, ham hrcing, bO phn dung, cOng di,ing, 
1iu dung và phân bit ducic mOt s cay thuc, dOng vt lam thuôc và v thuOc thông 
thithng; kiM thüc v phát triM, nuôi trMg, khai thác và sir diing ben vüng nguon tãi 
nguyen cay thuc. 
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+ Kin thüc v các phuoiig pháp s.c k' diing trong nghiên cüu thrçc 1iu; quy trinh 
nghién cüu và phát triên thuôc mâi t duçic 1iu. 

+ Kin thtirc v qua trInh disçic dng hoc cüa thuc trong cor th ng.rii; các tiéu 
chuân Iira chQn và sfr dicing thuôc an toàn, hqp 1; kiên thüc co ban ye sir dung  thuc trén 
các dôi tucing dc bit vã si'r ditng thuöc U- ri mt so bnh thuxng g.p. 

+ Kin thüc v dc dim ccia cáo dng bào ch& thành phn, phucing pháp bào ch 
và quy trInh san xuât cáo dang  bào chê thông thung và m.t so dang bào chê dc bit; 
quy trinh san xuât nguyen 1iu lam thuôc bang con dithng tong hp hoá hQc, sinh hc 
và chiêt xuât ducic lieu. 

+ Kin thrc v các ni dung cüa cong tao quán 1 cht 1ucing thuc theo dung quy 
djnh pháp luât; cáo phirnng pháp kiém nghim nguyen lieu,  ban thành pthm vâ thành 
phâm thuôc; thâm dnh quy trInh phân tIch; xác djnh d on djnh và tuôi th cüa thuôc. 

- Kin thüc thuc tp và t& nghiep 

+ Kin thüc v thuc tp ngh nghip. 

+ Kin thirc v 1 thuyt vã thuc hành tM nghiêp. 

b) K9 näng 

- Ki näng lap luân t'ti duy và giài quyt vn d 

+ Co khã nãng hr 1ip 1uin ttr duy giãi quyt vtn d trong cong viec  hang ngày và 
trong nhüng tInh huông khân cap. 

+ Co khã näng giãi quyt v.n d phü hcip v6i nhu cAu cá nhn, cáo yu t van hóa, 
tin ngung cüa cong  dông. 

+ Co khá näng lap 1un, giái quyt vn d tuân thC theo quy. djnh cüa các van ban 
quy ph?nl pháp lust  ye ducic. 

+ Thirc hien  duqc cOng viec hieu qua, phü hop vi ngu6n luG  dja phtrorng. 

- K näng nghiên cüu và khám phá kin thüc 

+ Co khá näng phát tiin bàn than lien tuc thông qua tr hc và phân hi. 

+ Co khá nang hi duy mt cách khoa hoc, hiu và thc hien cáo nghiên ciru khoa 
hoc co bàn trong linh vi,ic Duqc. 

+ Co khá näng din giãi the thông tin tir bang dü lieu  khoa hc và bit each phân 
tIch, thit k the nghiêii cüu khoa hc lien quan den chuyên mon. 

+ Co k9 näng tim kim tài lieu,  xir 1' thông tin, chun bj và trInli bay duçc the 
thông tin lien quan trong huh vçrc Duc. 

- K näng tu duy h thng 

+ TIch hçrp duçc kin thiirc co sâ ngành và kin thüc chuyên ngành dé cO the tirng 
dung trong thirc hành chuyên mon. 

+ Xây dung  và triên khai duc k hoach v cOng tao duc trong cáo cor sO y t& 
cong dông và chuong trInh y tê quOc gia. 

+ Thu thp, tng hqp, dánh giá và ph bin duc cáo thông tin lien quan dn thuc 
và src khOe. 

- K näng ngh nghip 

+ Sr dung  duqc cáo dijng cii, thit b và phn rnm co bàn dung trong chit xut, 
tOng hqp, bào chê, phân tIch và kiëm nghim thuôc. 

+ Nhn bit du'crc các dirc lieu, vi thuc thit yëu và thông dung. 
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+ Chiêt xuât Va kiêm nghim ducic eác thành phân hóa hOC tiong cay thuôc; ché 
biên môt so vi thuOc thông thuèng theo nguyen 1' cüa y hçc cô truyên. 

+ Xây dirng duccc cOng thüc và quy trInh san xut các dang  thuOc thông thu'Ong. 

+ Xây dung duoc tiêu chun chit hlQng và thm djnh phuong pháp kim nghim 
thuôc; thirc hiên thrcic các quy trInh kiêm nghiêm nguyen 1iu, ban thàith phâm và thành 
phm thuc; Thirc hiên ducic các thao tác du'cxc 1 thirc nghiêm co' bàn trên dng vt thi 
nghim. 

+ Phân tIch throc ca lam sang và tôi u'u hóa 1iu pháp dñng thuic trên các ca lam 
sang thirO'ng gap;  tjnh toán và hiéu chinh du'cic lieu hrcrng, che do ditng thuôc cho các 
di tu'çlng khác nhau can cü trên dc tInh ducic dng hc cilia thuôc và the tiang ngu?Yi 
bênb. 

+ Tra cru duçrc các Prong tác thuc xãy ra trong diu trj; t chüc và thuc hiên du'çic 
quy trInh thOng tin thuOc; tu' van, hithng dn sill' d1ing thuc an toàn, hqp 19, hiêu qua 
cho can b y te và bênh nhân. 

+ Triên khai thuc hin ducic các van bàn quy pham pháp Iuât v diroc. 

+ Vn dung du'qc các kin thüc co' bàn v quàn ly và kinh t Duç'c trong hoat dng 
cia doanh nghiêp Duçic; triên khai kê hoach cung iirng thuôc Va phân tIch thrçic s lieu 
tong hcip ye silr dvng  thuôc  tai Co s y té. 

+ Tham gia tO cithc thuc hi11 du'cc các nguyen thc thi.rc hàn.h tM trong san xut, 
bão quãn, kiêm nghim, phân phôi và ban lé thuôc. 

c) Nàng lire ti.r chili và tráeh nghim 

- Tu chili và trách nhim cá nhân 

+ Thuc hiën tuân thu theo chuân min e ngh nghip, quy dIIIh pháp 1uit và dao  dñ'c 
nghê nghip. 

+ Nàng 1rc Pr hQc, lam vic dc 1p hoc khã nàng lam vic nhóm trong cong vic 
hang ngày hoc khi có tInh huOng cap cüu. 

+ Khiêm tan, trung thirc, khách quan, cu tin, có tinh thn nghién ciltu khoa hçc 
và 9 thüc hQc tp phát triên nghê nghip suôt d?ri. 

+ Dc Iip, tinT  chili trong cOng vic, có ãnh huO'ng tIch CinIC tá'i dng nghip. Nhn 
thilrc và chiu trách nhiêm cá nhàn tai nai lam viêe. 

- hr chili và trãch nhiêm vii ngli nghip 

+ TOn trQng 1ut pháp, thine hin diling và dy dñ nghia vini,  quy djnh và dao  dilic 
nghê nghip. 

+ Coi trong viêc kt hcp y hoc lnn dai  vó'i y hQc c truyn, có tinh thin bào ye và 
phát triên nguôn du'çic lieu. 

- Näng line tll chili thu'c hién và chiu trách nhiérn các quyt dnh v chuyén mOn. 

+ Chiu trách nhim vó'i nhthig kt qua lien quan dn qua trInh cung cp các dch 
vii cham soc trong pharn vi tliinrc hành righë nghip 

+ Näng linrc  thirrc hin nghiên cüu, cp n.ht kiri thie lien tinic  trong ngh ngliip 
thông qua các hoat dng nghiên ciliu, các chuong trinh dao tao 

+ Co näng hrc quail 19, van hành các ngun hniC y t trong pham vi thinrc hành h 
sinh bão darn các ngun line silt dining  thing rnic dIch, an toàn. 

- Tu chU và trâch nhiêm vó.i xa hOi 
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((D. HO,; ', 

+ Nang hrc tu chá và chiu trách nhiêm trong su nghiêp chãm sóc, bão v Va nãng 
cao sue khOe nhân dan; ton trcrng, dông cam, chia sé và hét lông phuc vu nguâi bénh; 
ton trong và chân thành hcp tác vâi dông nghip, giii gin và phát huy truyên thng tt 
dçp cña ngành. 

+ CO nng lirc hiu bi&/cO kin thirc v cong  dng vã các vn d lien quan dn sire 
khôe cong  (lông 

+ Co näng hjc trong nhn thüc s1r dung các chin hrqc nâng cao sue khOe, ch.n 
(loan cong (lông khi thuc hành nghê nghip 

GS.TSg 7ên Vu Quôc Huy 
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